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Benvolguts/des:
Prou sabem que els continguts de les
memòries d’entitats que es dediquen a una
activitat molt definida, com la nostra, poc
difereixen d’un any a l’altre. Lògicament
canvien les dades estadístiques i potser la
relació d’alguns esdeveniments concrets
però, en conjunt, acostumen a ser molt
semblants. Però és evident que les
corresponents a l’any 2020 seran molt
diferents per la dramàtica incidència de la
pandèmia de la Covid-19.
En el cas de la nostra Fundació – com en
el de totes les entitats tutelars – dues han
estat les principals diferències en relació
a anys anteriors. La primera i principal ha
estat, sens dubte, l’entrada als centres
geriàtrics del maleït virus amb el seu
tràgic reguitzell de defuncions, ingressos
hospitalaris i aïllaments per quarantena
que, unit a les baixes dels professionals
d’atenció pel mateix motiu, ha dibuixat un
panorama força desolador. I l’altra, i no pas
menys important, ha estat la impossibilitat
de mantenir la relació personal habitual
amb les persones tutelades, tant les
ingressades en residències com les que
encara viuen en el seu domicili, fet que ha
agreujat encara més l’estat de desolació a
la que els ha abocat aquesta situació.

I si tot el que fins aquí hem descrit fa
referència a les persones tutelades, també
cal remarcar el que ha significat per als
professionals de la nostra entitat i que es
pot resumir en una paraula: impotència.
Impotència provocada per la necessitat
de protegir-se del virus, pel seguiment de
les normes imposades per les autoritats i,
per damunt de tot, per la impossibilitat de
portar a terme la nostra missió d’atenció a
persones sempre vulnerables i, en aquests
moments, encara més.
Cert és que, al llarg d’aquest temps tan
alterat hi ha hagut alguns moments en què
ha estat possible reprendre, fins on ha estat
possible i amb molts alts i baixos, la nostra
tasca, però sempre amb la incertesa del
que podia passar l’endemà.
Una cosa sabem del cert i és que l’any
2021 ha començat com va acabar el 2020
però, al menys, el vivim amb l’esperança
que amb el pas dels dies puguem arribar
a entreveure un futur més engrescador. I
per la nostra part també tenim una certesa:
que no defallirem mai en la realització de la
nostra tasca. Aquest és el compromís de la
Fundació com entitat i el dels professionals
que hi treballen.
					
Antoni Roig Prous
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Més enllà de l’acció estrictament jurídica que li
correspon com a entitat dedicada a la protecció
de persones que tinguin modificada la seva
capacitat d’obrar, la Fundació es regeix pels
principis següents:
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Fidelitat a la mesura de protecció dictada
pel jutge: tutela, curatela, defensa judicial,
administració patrimonial, etc.
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Respecte a la persona tutelada, atenent les
seves demandes i necessitats, potenciant
la seva autonomia personal i el màxim
desenvolupament de les seves capacitats.
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I és per a la protecció d’aquestes persones que
existeixen les figures jurídiques de la tutela,
la curatela, la defensa judicial i l’administració
patrimonial que la Fundació exerceix quan,
després d’un procés judicial, una sentència
dictamina que una persona necessita ser
protegida per una entitat social.
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La Fundació Jaume Batlle Bigas és una entitat
d’iniciativa social sense afany de lucre i és el
seu objectiu fundacional la protecció integral
de persones ancianes que tinguin modificada la
seva capacitat d’obrar i que, a causa d’aquesta
alteració i manca de suport familiar i/o social,
tinguin limitades les facultats d’autogovern per
regir la seva persona i els seus bens i puguin
ser vulnerables a possibles abusos, espolis i
maltractaments i que, fins i tot, estiguin en risc
de morir oblidades de tothom.

La Fundació Jaume Batlle Bigas va ser
constituïda jurídicament el 5 de desembre de
2002 i inscrita en el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya com a Fundació
Benèfica de tipus assistencial amb el núm. 1779.
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Objectiu fundacional
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Tractament individualitzat de cada càrrec
tutelar.
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Transparència en la gestió econòmica del
patrimoni de cada persona tutelada i de la
pròpia Fundació.
Coordinació amb tots aquells serveis, persones,
entitats i administracions relacionades amb la
vida de les persones tutelades.
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durant l'any 2020
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Àrea econòmicopatrimonial
1 Llicenciada en Administració i
Direcció d’Empreses que exerceix les
funcions de gerència.

Equip

1 Comptable.
1 Administrativa.
Les professionals d’aquesta àrea tenen
la responsabilitat de mantenir al dia
l’estat comptable, senzill o complex,
de cada persona tutelada controlant
els seus ingressos i les seves despeses
sempre justificats documentalment
davant del jutjat corresponent.
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Àrea Social
3 Referents tutelars (una d’elles exerceix la funció
de coordinadora de l’àrea).
3 Auxiliars de tutela.

Àrea de
comunicació
1 Community Manager llicenciat en
Ciències de la Informació.

Antoni Roig Prous

VICEPRESIDENTA: Pilar Batlle Albes
SECRETARI:

Josep Vinyoles Castells

VOCALS:

Jaume Batlle Albes
Maria Batlle Albes
Antònia Fillol Jariod
Josep M. Fossas Felius
Francesc Romeu Torrents
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També és responsabilitat d’aquest àmbit l’estat
de salut del tutelat acompanyant-lo en les visites
mèdiques i, en el cas d’un ingrés hospitalari, tenintne cura fins el moment de l’alta.

2 Col·laboradors.

PRESIDENT:

Les professionals d’aquesta àrea tenen cura de tot
el que la persona tutelada pugui necessitar tant
a nivell material (lloc de residència, alimentació,
higiene, vestuari, etc.) com en valors intangibles
com fer-li companyia, conversar (si el seu estat
li permet) o anar a passejar. També s’ocupa
d’organitzar activitats compartides amb els tutelats
que, pel seu estat físic i/o psíquic, es considera
que poden gaudir-ne i resultar-ne beneficiats.
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Àrea jurídica i de gestió patrimonial
Exercida pel bufet Fàbrega advocats.
Assesoria fiscal i laboral
Exercida per l’empresa Lladó Grup
Consultors.

Donacions

2,56%

Altres

0,97%

Ingresso€s
369.842

Prestació de
serveis

20,01%

Despeses financeres

0,35%

Amortització

0,38%

Ajuts a tutelats

0,57%

Subvencions
oficials

76,46%

Altres despeses
d’explotació

15,50%

Despeses

Despeses
de personal

83,20%

383.892€

Inversions
3.100€
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Mobiliari

25,81%

Equips i
processos
d’Informació

45,16%

Instal·lacions

29,03%
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A partir del moment en què el nombre de
persones tutelades que, pel seu estat físic i
psíquic, es va considerar que podien gaudirne, la Fundació Jaume Batlle va començar a
organitzar un seguit d’activitats destinades
al seu gaudi més enllà de les establertes
en la normativa vigent en els àmbits social,
sanitari i econòmico-patrimonial i de les
que en són testimoni gràfic les imatges que
acompanyen aquest text.

Tres han estat les que s’han institucionalitzat
des del principi: una breu tanda de colònies
d’estiu, un dinar de primavera i un dinar
de Nadal compartit amb els membres del
Patronat i altres col·laboradors de l’entitat.
I, a més d’aquestes tres, també se n’han
vingut organitzant d’altres puntuals com
excursions, visites culturals i assistència a
espectacles.
Però aquest any 2020 gairebé res ha
estat possible a causa dels efectes de la
pandèmia de la Covid-19 i fins el moment
de la declaració de l’estat d’alarma només
va haver-hi temps per fer una anada al
cinema el dia 2 de març.
Esperem, com tothom, que aquesta situació
es normalitzi el més aviat possible i puguem
tornar a programar aquestes activitats que
tan beneficioses són per a les persones
tutelades que hi poden participar.
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...Fent un donatiu
...i així ajudar-nos a portar a terme
les nostres activitats, Ompliu el
formulari que trobareu a la web i ens
posarem en contacte amb vosaltres
(la informació és confidencial).
I amb la vostra aportació els tutelats podran:
- Gaudir de més visites dels nostres professionals de
l’àrea social.
- Gaudir de més temps de companyia quan estiguin
hospitalitzats.
- Gaudir, els més autònoms, de colònies d’estiu.
- Tenir cobertes les necessitats bàsiques els que no
tenen prou recursos.
- Celebrar, amb companyia, els seus aniversaris i les
festes més importants.

...Com a voluntari/a
La nostra Fundació compta amb persones que sintonitzen
amb la seva finalitat i que hi col·laboren voluntàriament,
tant en l’àmbit social com en l’administratiu.
Si us sentiu moguts a integrar-vos
en la gran família de la Fundació,
podeu adreçar-vos trucant al
telèfon 93 300 94 96 o enviant
un correu electrònic a
informacio@fundacio-jbatlle.org
i decidirem, entre tots, la tasca
més adequada al vostre desig de
col·laboració i la vostra disponibilitat.

Ja col·laboren:

Deduccions fiscals
Important! Els donatius són deduïbles.
En la Llei 49/2002, coneguda com a
Llei de Mecenatge, va quedar establert
el règim de deduccions fiscals per als
donatius fets tant per persones físiques
com per a persones jurídiques d’acord
amb el quadre següent:
Persones físiques
Exercici
IRPF
2020
Primers 150€
80%
Resta(*)
35%
Límit deducció base liquidable
10%
Persones jurídiques I.S.
Exercici
(empreses, associacions, etc)
2020
Donacions en general(**)
35%
Límit deducció base imposable 10%
(*)Persones físiques: Si en els dos
períodes impositius immediatament
anteriors s’haguessin realitzat donatius,
donacions o aportacions amb dret
a deducció a favor d’una mateixa
entitat per import igual o superior, en
cadascun d’ells, al de l’exercici anterior,
el percentatge de deducció aplicable a
la base de deducció a favor d’aquesta
mateixa entitat que excedeixi de 150€,
serà el 40% base liquidable.
(**)Persones jurídiques: Si en els dos
períodes impositius immediatament
anteriors s’haguessin realitzat donatius,
donacions o aportacions amb dret a
deducció a favor d’una mateixa entitat
per import igual o superior, en cadascun
d’ells, al del període impositiu anterior,
el percentatge de deducció aplicable a
la base de deducció a favor d’aquesta
mateixa entitat serà el 40%.

